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"Num
cenário de
economia

estabilizada, de
inflação baixa e

moeda forte, a
áreas social

precisa de mais
atenção."

Iá

São Gonçalo do Rio Preto, município do
Vale do Jequitinhonha, uma das regiões mais
pobres do Brasil, no Nordeste de Minas Ge-
rais, deu um salto positivo de 15.042,63% em
sua arrecadação do Imposto de Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS), comparados
os períodos de janeiro e abril de 1995 e 1996,
respectivamente.

Ou seja, de uma arrecadação de R$
2.208,46 do referido imposto no ano passado,
aquele município mineiro auferiu este ano
R$ 334.418,36, recursos suficientes para a
construção, por exemplo, de um posto de
saúde, uma delegacia, cinco salas de aula e
uma ponte de concreto.

Milagre? Nenhum. Nem tampouco ne-
nhuma outra espécie de "sangria desatada"
sobre o bolso do contribuinte. Essa extraor-
dinária mudança não ocorreu apenas em São
Gonçalo do Rio Preto, mas vem beneficiando
também outros municípios mineiros. São
resultados de inegável repercussão social,
que respondem a ações concretas para com-
bater as desigualdades regionais e sociais,
promovendo uma redistribuição da renda
intermunicipal sem chavões ou apelos de-
magógicos e propagandísticos.

Num cenário de economia estabilizada,

de inflação baixa e moeda forte, a área social
precisa de mais atenção. Minas já está dando
os primeiros passos para realizarmos a jus-
tiça social, como buscamos mostrar neste
artigo.

Um instrumento poderoso para a realiza-
ção de maiorjustiça social é exatamente esse

que redistribui a arrecadação do ICMS em
Minas Gerais. O governo do Estado propôs e
a Assembléia Legislativa aprovou, em de-
zembro passado, a Lei n 12.040/95. Essa lei,
mais conhecida como Robin Hood, define
critérios novos de distribuição da cota-parte
desse imposto aos municípios.

O volume de arrecadação que caracteriza
as cidades mais ricas e industrializadas não
é mais o único critério de repasse. A popula-
ção, a área territorial, os investimentos em
educação, saúde, agricultura, meio ambien-
te e preservação do patrimônio histórico, a
geração de receita própria de cada lugar,
além da cota mínima para todos os municí-
pios, são os novos critérios.

O que aconteceu com São Gonçalo do Rio
Preto também beneficiou 675 localidades,
com esse mecanismo de transferência de
pequenos recursos de poucos municípios,
mais ricos e fortes, para muitíssimos outros
municípios, mais fracos e pobres. Jamaru, no
Vale do Mucuri, classificado como um dos
mais pobres municípios mineiros, é outro
exemplo dessa redistribuição. De janeiro a
abril de 1995, Jamaru arrecadou modestos
R$ 424,84 com o ICMS. No mesmo período
deste ano, esse valor arrecadado dispa-

rou para R$ 55.052,05, com
uma variação positiva de
12.856,36%. Dinheiro sufi-
ciente para construir um pos-
to de saúde, por exemplo.

Repetindo a fórmula de
redistribuição: aumentam a
cota de ICMS 675 localida-
des, enquanto 81 perdem ape-
nas o mínimo. Num quadro
de disparidades regionais gri-

tantes (e nisso Minas é um retrato-síntese do
Brasil), com desequilíbrios sociais e econô-
micos profundos, a chamada Lei Robin Hood
é de imensa utilidade pública. Em Minas,
estamos redividindo para multiplicar.

(Este artigo foi publicado no "Jo., ti do
Brasil'do dia lide junho de 1996, napá - ia 9)
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